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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  Lanové navijáky u jednotek HZS ČR 

      

      

Jméno a příjmení : Martin Hajčman 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Kapitoly bakalářské práce odpovídají jejich zaměření, práce má logickou stavbu 

a jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce se zabývá lanovými navijáky u HZS na zásahových vozidlech. 

V úvodu popisuje jednotlive právní předpisu zabývajicími se BOZP při práci s navijáky. 

Následuje rozdělení jednotlivých druhů navijáků a druhy lan na nich použitých včetně 

příslušenství. Pak již autor hodnotí navijáky použité u HZS a jejich použití na základě 

dotazníků zaslaných na jednotlivé kraje HZS v ČR. Závěr práce je věnován bezpečnosti při 

práci s navijáky a bezpečnostními symboly. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Již v bakalářské práci  dle mého názoru chybí detailnější rozpracování určeného cíle a to 

konspekt pro práci s navijáky. Konspekt je v práci vypsán pouze heslovitě jen jako seznam 

jednotlivých kapitol v závěru práce. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Neexistuje moc materiálu pro práci s lanovými navijáky mimo návodu k použití. Tato 

bakalářská práce přináší ucelenější přehled o práci s lanovými navijáky a materiál k 

proškolení BOZP pro práci s nimi. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor vhodně čerpal informace ze široké škály literárních i internetvých zdrojů. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Bakalářksá práce je po formální stránce napsaná srozumitelně. Práce je vhodně doplněna 

obrázky, grafy a tabulkami, které vhodně doplňují jednotlivé kapitoly a přibližují popisovanou 

problematiku. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce přináši souhrn základních poznatků o lanových navijácich u HZS a je jistě vhodným 

předpokladem pro budoucí dopracování v diplomové práci k vydání metodického listu lanové 

navijáky u HZS. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 6.5.2012  Ondřej Lasák, v.r. 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


